
170 171|  Agricultural Solutions

99 Erbicide | Effigo™ S

Clopiralid - 240g/l + Picloram - 80 g/l + Aminopiralid – 40g/l
Lichid solubil (SL)

2862 din 18.04.2011
1 L

Effigo™ S este un erbicid cu aplicare foliară, care 
combate buruienile dicotile anuale și perene din cultura 
de rapiţă. Effigo™ S are o dublă acţiune: de contact, 
datorată substanţei active picloram, și sistemică, 
datorată substanţelor active clopiralid și aminopiralid. 
Cele trei substanţe active din Effigo™ S au un mod 
asemănător de distribuire și acţiune. Substanţele sunt 
absorbite atât la nivel foliar, cât și la nivel radicular, 
sunt translocate atât acropetal, cât și bazipetal, și se 
acumulează în ţesuturile meristematice ale plantelor. 
Au un mod de acţiune “auxinic”.

Buruieni sensibile: Cirsium arvense, Centaurea 
cyanus, Viola arvensis, Chenopodium album 
(stadiul de dezvoltare 2-4 frunze), Papaver rhoeas, 
Matricaria inodora, Galium aparine, Anthemis 
arvensis, Amaranthus spp., Sonchus arvensis, 
Ambrosia artemisiifolia, Geranium dissectum, 
samulastră de floarea-soarelui, Polygonum spp, 
Solanum nigrum.
 
Buruieni moderat sensibile: Stellaria media, Lamium 
sp., Veronica sp.

Rapiţă

Agentul de dăunareCultura Doză

0,2 l/ha toamna sau

0,25 l/ha primăvara

Buruieni dicotiledonate anuale și perene

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Date tehnice

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

*Effigo™ S - ™ mărci comerciale ale Corteva Agriscience și ale companiilor afiliate.

• Spectru larg de combatere a buruienilor dicotile în postemergență.

• Flexibilitate în aplicare, în toamnă sau primăvară.

• Selectivitate foarte bună pentru cultura de rapiță.

Avantaje

Cultura

Effigo™ S se poate aplica preemergent sau 
postemergent timpuriu (stadiu de 1-3 frunze) sau 
se poate aplica postemergent în toamnă, la stadiul 
rapiţei de la 3 până la 9 frunze, sau primăvara, înainte 
ca mugurii florali să fie vizibili.

Pentru aplicarea în toamnă, Effigo™ S se poate 
combina cu alte pesticide. Nu recomandăm 
amestecul Effigo™ S cu alte produse în primăvară. 
Volumul de apă recomandat pentru prepararea 
soluţiei de stropit: 100-400 L/ha. 

A nu se utiliza produsul cu 2 zile înainte sau după nopţi 
cu condiţii de îngheţ sau când apar fluctuaţii mari de 
temperatură între zi și noapte.

Recomandări


